Secretaria de Estado da Educação
GOAE – Gerência Operacional de Assistência ao Estudante

ERRATA E ALTERAÇÕES DE EDITAL

As Comissões de licitação do Edital de Chamada Pública das Escolas Cidadãs Integrais
01/2018, instituída através da Portaria nº 1520/2017, no ato do dia 16 de novembro de 2017, vem
tornar pública as retificações nos Editais N° 01/2018, que dispõe sobre a aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas
Organizações, para atendimento de alunos matriculados nas 14 Gerências Regionais de Ensino,
da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba para o ano letivo 2018.
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Onde se lê – No quadro de Gêneros Alimentícios do Termo de Referência do Edital da
11ª Regional de Ensino:

GENERO ALIMENTÍCIO / TERMO DE REFERÊNCIA
Acerola: fruto fresco, limpo, de boa qualidade, cor,
aroma e sabor característico da espécie/variedade.
Apresentar grau de maturidade adequado de tal
modo que permita suportar a manipulação,
transporte e a conservação para consumo mediato e
imediato. Livre de sujidades larvas e parasitas,
acondicionada em caixa plástica.
Alface: folhas frescas, devendo apresentar espécimes
vegetais genuínos e ter atingido o grau de maturação
máximo de tamanho, aroma e cor característica da
espécie/variedade. Deverão estar livres de defeitos
graves, como doenças, folhas murchas, perfuradas,
cortadas, secas e rachadas. Estarem limpas e sem a
presença de insetos. O acondicionamento deverá ser
em “pés” em caixas plásticas padrões.
Banana Pacovan: fruto fresco, com as pencas tendo
atingido o grau máximo do tamanho especificado,
com aroma, cor e sabor característicos da
espécie/variedade. Deverá apresentar grau de
maturação tal, que permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não
serão aceitos defeitos graves de natureza
fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas), que
afetem sua qualidade e aspecto, com a casca e polpa
intactas e firmes. Deverão estar acondicionadas em
caixas plásticas padrões.
Batata Doce: fruto fresco, com as pencas tendo
atingido o grau máximo do tamanho especificado,
com aroma, cor e sabor característicos da
espécie/variedade. Deverá apresentar grau de
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R$ 1,66

R$ 2,00

R$ 2,00

R$ 2,16
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R$ Valor Total

1128

R$ 1.872,17
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R$ 1.433,48
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maturação tal, que permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não
serão aceitos defeitos graves de natureza
fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas), que
afetem sua qualidade e aspecto, com a casca e polpa
intactas e firmes. Deverão estar acondicionadas em
caixas plásticas padrões.
Beterraba: fruto de porte médio de boa qualidade,
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Caju: De boa qualidade, tamanho grande, cor e
formação uniforme, com polpa intacta e firme sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Deverão estar acondicionadas em caixas
plásticas padrões, constando a castanha.
Carne Bovina Moída com no máximo 3% de água,
10% de gordura, e 3% aponevroses cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,com
ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de
cartilagens e de ossos. Embalagem atóxica em filme
de PVC transparente ou saco plástico transparente,
flexível e resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionados
em caixas lacradas de 10kg, em pacotes de 1kg.Na
embalagem devem constar dados de identificação e
informações nutricionais do produto, validade
mínima de 30 dias a partir da data da entrega, nº do
registro no SIF, SIE ou SIM.
Carne Bovina Chã de Dentro em pedaços ou bifes,
congelada em peças, com no máximo 3% de água,10%
de gordura e 3% aponevroses, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de
cartilagens. Embalagem a vácuo, em saco plástico
transparente e atóxico, flexível e resistente, que
garanta integridade do produto até o momento do
consumo. Em pacotes de 1kg, acondicionados em
caixas lacradas de 10kg. Na embalagem devem
constar dados de identificação e informações
nutricionais do produto,validade mínima de 30 dias a
partir da data da entrega, nº do registro no SIF, SIE ou
SIM.
Cebola branca: extra, com grau médio de
amadurecimento, sem rama, compacta e firme, sem
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades,
sujidades, parasitas e larvas, de 1º qualidade, firme,
não pode estar mole ou melando
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R$ 2,66
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Cenoura: Porte médio/grande de boa qualidade,
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Chuchu: porte médio/grande de boa qualidade,
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Coentro: deverão estar frescas e sãs, intactas e
firmes, viçosas, de cor verde brilhante, com coloração
uniforme e sem sinais de amarelecimento. Não
poderão estar danificadas e nem apresentar
podridão, substancias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície, umidade externa
anormal e resíduos de defensivos agrícolas e/ou
outras substâncias tóxicas. Não deverão apresentar
parasitos ou larvas.
Feijão MACASSAR: debulhado, de primeira
qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e grau de
desenvolvimento uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, graúdo, isento de enfermidades,
sujidades, parasitas e larvas. Deverá estar embalado
em saco plástico de 1kg e acondicionado em caixas
plásticas.
Frango Caipira Inteiro: congelado, sem pés, cabeça,
pescoço e vísceras, livre de parasitos e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em
porções individuais em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. Acondicionado em caixas
lacradas. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de
lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/SEE/SIM e carimbo de
inspeção. O produto deverá apresentar validade
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.
Com peso médio por unidade 3kg. De acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98 e da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99.
Frango de granja Inteiro – peito, congelado, com
adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio,
não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com
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ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem
em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo
pacotes de 1kg, acondicionados em caixas lacradas
com10kg. Deverá constar na embalagem dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
data de validade, quantidade do produto, nº do
registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade
mínimo de 30 dias a partir da data de entrega.
Goiaba: fruto de porte médio/grande de boa
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos
defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas
e mecânicas (físicas), que afetem sua qualidade e
aspecto, com a casca e polpa intactas e firmes.
Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
padrões.
Jerimum Leite: fruto de porte médio/grande de boa
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos
defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas
e mecânicas (físicas), que afetem sua qualidade e
aspecto, com a casca e polpa intactas e firmes.
Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
padrões.
Laranja Pêra: fruto fresco, tendo atingido o grau
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em sacos resistentes ou caixas
plásticas padrões.
Limão Tahiti: fruto fresco, tendo atingido o grau
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
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Macaxeira: raízes com porte médio de boa qualidade,
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
kg
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões
Mamão Havaí: fruto fresco, tendo atingido o grau
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
kg
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões
Melancia: fruto fresco, tendo atingido o grau máximo
do tamanho especificado, com aroma, cor e sabor
característicos da espécie/variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
kg
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Ovo Caipira: extra, pesando no mínimo 55 (cinquenta
e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades,
fungos, substâncias tóxicas, com odor e sabor
anormais. Acondicionado em embalagem primária de
bandejas, de papelão forte, com divisões celulares,
band
contendo 30 unidades cada bandeja, com prazo
mínimo de validade de 15 (quinze) dias, não pode
estar com casca trincada ou quebrada, de 1º
qualidade. Deve atender aos dispositivos legais de
registro e Inspeção sanitária.
Ovo de Granja: extra, pesando no mínimo 55
(cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de
sujidades, fungos, substâncias tóxicas, com odor e
sabor anormais. Acondicionado em embalagem
primária de bandejas, de papelão forte, com divisões
band
celulares, contendo 30 unidades cada bandeja, com
prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias, não
pode estar com casca trincada ou quebrada, de 1º
qualidade. Deve atender aos dispositivos legais de
registro e Inspeção sanitária
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Pimentão: fruto de porte médio/grande de boa
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos
defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas
e mecânicas (físicas), que afetem sua qualidade e
aspecto, com a casca intacta e firme. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Polpa de Caju: sem conservantes, acidulante e/ou
agentes químicos, composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas
carnosas, apresentação na forma polpa de fruta
congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de
fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que
mantidos congelados a - 18º C, com validade mínima
de 144 dias a contar da data da entrega, acondicionado
em sacos plásticos atóxicos pesando 100 gramas, e
suas condições e especificações deverão estar de
acordo com os normativos do MAPA. Conter na
embalagem impresso de forma indelével: registro do
fabricante no órgão competente, marca, nome do
fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do lote, data de
fabricação, validade, peso, composição e telefone do
SAC (serviço de atendimento ao consumidor).
Polpa de Goiaba: sem conservantes, acidulante e/ou
agentes químicos, composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas
carnosas, apresentação na forma polpa de fruta
congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de
fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que
mantidos congelados a - 18º C, com validade mínima
de 144 dias a contar da data da entrega, acondicionado
em sacos plásticos atóxicos pesando 100 gramas, e
suas condições e especificações deverão estar de
acordo com os normativos do MAPA. Conter na
embalagem impresso de forma indelével: registro do
fabricante no órgão competente, marca, nome do
fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do lote, data de
fabricação, validade, peso, composição e telefone do
SAC (serviço de atendimento ao consumidor).
Queijo de Coalho: em peça, embalado com filme
plástico com barreira termoencolhível atóxico, limpo,
não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado
vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do
continente ao conteúdo que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/SEE/SIM e
carimbo de inspeção. Validade mínima de 30 dias a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
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kg
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Tomate: fruto de porte médio/grande de boa
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos
defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas
e mecânicas (físicas), que afetem sua qualidade e
aspecto, com a casca e polpa intactas e firmes.
Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
padrões.
Maracujá fruto fresco, limpo, de boa qualidade, cor,
aroma e sabor característico da espécie/variedade.
Apresentar grau de maturidade adequado de tal
modo que permita suportar a manipulação,
transporte e a conservação para consumo mediato e
imediato. Livre de sujidades larvas e parasitas,
acondicionada em caixa plástica.
Couve-folha com folhas integras, apresentando
tamanho uniforme e que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto.
Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
padrões.
Farinha de mandioca grupo seca, fina, beneficiada,
sub grupo média; classe: branca tipo 1, com umidade
inferios a 13%,, isenta de matéria terrosa, fungos ou
parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em
pacotes plásticos de 1 kg, transparentes, resistentes.
A embalagem deverá conter os dados de identificação
e informações nutricionais do produto, contendo
nome e endereço do fabricante, data de fabricação.
Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco)
meses a partir da data de fabricação.

kg

R$ 2,16

583

R$ 1.259,80

kg

R$ 4,50

725

R$ 3.262,60

kg

R$3,16

121

R$ 381,84

kg

R$ 4,83

1369

R$ 6.614,62
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1142

R$ 1.895,72
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R$ 1.433,48
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GENERO ALIMENTÍCIO / TERMO DE REFERÊNCIA
Acerola: fruto fresco, limpo, de boa qualidade, cor,
aroma e sabor característico da espécie/variedade.
Apresentar grau de maturidade adequado de tal
modo que permita suportar a manipulação,
transporte e a conservação para consumo mediato e
imediato. Livre de sujidades larvas e parasitas,
acondicionada em caixa plástica.
Alface: folhas frescas, devendo apresentar espécimes
vegetais genuínos e ter atingido o grau de maturação
máximo de tamanho, aroma e cor característica da
espécie/variedade. Deverão estar livres de defeitos
graves, como doenças, folhas murchas, perfuradas,
cortadas, secas e rachadas. Estarem limpas e sem a
presença de insetos. O acondicionamento deverá ser
em “pés” em caixas plásticas padrões.

kg

kg

R$ 1,66

R$ 2,00
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Banana Pacovan: fruto fresco, com as pencas tendo
atingido o grau máximo do tamanho especificado,
com aroma, cor e sabor característicos da
espécie/variedade. Deverá apresentar grau de
maturação tal, que permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não
serão aceitos defeitos graves de natureza
fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas), que
afetem sua qualidade e aspecto, com a casca e polpa
intactas e firmes. Deverão estar acondicionadas em
caixas plásticas padrões.
Batata Doce: fruto fresco, com as pencas tendo
atingido o grau máximo do tamanho especificado,
com aroma, cor e sabor característicos da
espécie/variedade. Deverá apresentar grau de
maturação tal, que permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não
serão aceitos defeitos graves de natureza
fitossanitária, fisiológicas e mecânicas (físicas), que
afetem sua qualidade e aspecto, com a casca e polpa
intactas e firmes. Deverão estar acondicionadas em
caixas plásticas padrões.
Beterraba: fruto de porte médio de boa qualidade,
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Caju: De boa qualidade, tamanho grande, cor e
formação uniforme, com polpa intacta e firme sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Deverão estar acondicionadas em caixas
plásticas padrões, constando a castanha.
Carne Bovina Moída com no máximo 3% de água,
10% de gordura, e 3% aponevroses cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,com
ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de
cartilagens e de ossos. Embalagem atóxica em filme
de PVC transparente ou saco plástico transparente,
flexível e resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionados
em caixas lacradas de 10kg, em pacotes de 1kg.Na
embalagem devem constar dados de identificação e
informações nutricionais do produto, validade
mínima de 30 dias a partir da data da entrega, nº do
registro no SIF, SIE ou SIM.
Carne Bovina Chã de Dentro em pedaços ou bifes,
congelada em peças, com no máximo 3% de água,10%
de gordura e 3% aponevroses, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de
cartilagens. Embalagem a vácuo, em saco plástico

kg

kg

kg

kg

kg

kg

R$ 2,00

R$ 2,16

R$ 2,66

R$ 8,00

R$ 15,50

R$ 24,50

884

R$ 1.768,00

1290

R$ 2.786,40

478

R$ 1.271,02

1142

R$ 9.136,00

908

R$ 14.074,00

3333

R$ 81.658,50
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transparente e atóxico, flexível e resistente, que
garanta integridade do produto até o momento do
consumo. Em pacotes de 1kg, acondicionados em
caixas lacradas de 10kg. Na embalagem devem
constar dados de identificação e informações
nutricionais do produto,validade mínima de 30 dias a
partir da data da entrega, nº do registro no SIF, SIE ou
SIM.
Cebola branca: extra, com grau médio de
amadurecimento, sem rama, compacta e firme, sem
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades,
sujidades, parasitas e larvas, de 1º qualidade, firme,
não pode estar mole ou melando
Cenoura: Porte médio/grande de boa qualidade,
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Chuchu: porte médio/grande de boa qualidade,
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Coentro: deverão estar frescas e sãs, intactas e
firmes, viçosas, de cor verde brilhante, com coloração
uniforme e sem sinais de amarelecimento. Não
poderão estar danificadas e nem apresentar
podridão, substancias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície, umidade externa
anormal e resíduos de defensivos agrícolas e/ou
outras substâncias tóxicas. Não deverão apresentar
parasitos ou larvas.
Feijão MACASSAR: debulhado, de primeira
qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e grau de
desenvolvimento uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, graúdo, isento de enfermidades,
sujidades, parasitas e larvas. Deverá estar embalado
em saco plástico de 1kg e acondicionado em caixas
plásticas.
Frango Caipira Inteiro: congelado, sem pés, cabeça,
pescoço e vísceras, livre de parasitos e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em
porções individuais em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. Acondicionado em caixas

kg

R$ 1,83

2050

R$ 3.751,50

kg

R$ 2,00

1852

R$ 3.704,00

kg

R$ 1,00

239

R$ 238,91

kg

R$ 5,00

333

R$ 1.665,00

kg

R$ 5,16

717

R$ 3.698,38

kg

R$ 14,33

3655

R$ 52.376,15
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lacradas. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de
lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/SEE/SIM e carimbo de
inspeção. O produto deverá apresentar validade
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.
Com peso médio por unidade 3kg. De acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98 e da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99.
Frango de granja Inteiro – peito, congelado, com
adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio,
não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem
em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo
pacotes de 1kg, acondicionados em caixas lacradas
com10kg. Deverá constar na embalagem dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
data de validade, quantidade do produto, nº do
registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade
mínimo de 30 dias a partir da data de entrega.
Goiaba: fruto de porte médio/grande de boa
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos
defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas
e mecânicas (físicas), que afetem sua qualidade e
aspecto, com a casca e polpa intactas e firmes.
Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
padrões.
Jerimum Leite: fruto de porte médio/grande de boa
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos
defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas
e mecânicas (físicas), que afetem sua qualidade e
aspecto, com a casca e polpa intactas e firmes.
Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
padrões.
Laranja Pêra: fruto fresco, tendo atingido o grau
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em sacos resistentes ou caixas
plásticas padrões.

kg

kg

kg

kg

R$ 6,16

R$ 2,00

R$2,50

R$ 5,66

5567

R$ 34.292,72

285

R$ 570,00

358

R$ 895,93

884

R$ 5.003,44
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Limão Tahiti: fruto fresco, tendo atingido o grau
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
kg
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Macaxeira: raízes com porte médio de boa qualidade,
fresco, e firme, apresentando tamanho uniforme e
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
kg
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões
Mamão Havaí: fruto fresco, tendo atingido o grau
máximo do tamanho especificado, com aroma, cor e
sabor característicos da espécie/variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
kg
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões
Melancia: fruto fresco, tendo atingido o grau máximo
do tamanho especificado, com aroma, cor e sabor
característicos da espécie/variedade. Deverá
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e
kg
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto, com a
casca e polpa intactas e firmes. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Ovo Caipira: extra, pesando no mínimo 55 (cinquenta
e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades,
fungos, substâncias tóxicas, com odor e sabor
anormais. Acondicionado em embalagem primária de
bandejas, de papelão forte, com divisões celulares,
band
contendo 30 unidades cada bandeja, com prazo
mínimo de validade de 15 (quinze) dias, não pode
estar com casca trincada ou quebrada, de 1º
qualidade. Deve atender aos dispositivos legais de
registro e Inspeção sanitária.

R$ 3,16

1481

R$ 4.679,96

R$ 2,16

1792

R$ 3.870,72

R$ 1,66

287

R$ 476,42

R$ 1,33

4802

R$ 6.386,66

R$ 15,00

119

R$ 1.778,48
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Ovo de Granja: extra, pesando no mínimo 55
(cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de
sujidades, fungos, substâncias tóxicas, com odor e
sabor anormais. Acondicionado em embalagem
primária de bandejas, de papelão forte, com divisões
band
celulares, contendo 30 unidades cada bandeja, com
prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias, não
pode estar com casca trincada ou quebrada, de 1º
qualidade. Deve atender aos dispositivos legais de
registro e Inspeção sanitária
Pimentão: fruto de porte médio/grande de boa
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
kg
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos
defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas
e mecânicas (físicas), que afetem sua qualidade e
aspecto, com a casca intacta e firme. Deverão estar
acondicionadas em caixas plásticas padrões.
Polpa de Caju: sem conservantes, acidulante e/ou
agentes químicos, composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas
carnosas, apresentação na forma polpa de fruta
congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de
fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que
mantidos congelados a - 18º C, com validade mínima
de 144 dias a contar da data da entrega, acondicionado
kg
em sacos plásticos atóxicos pesando 100 gramas, e
suas condições e especificações deverão estar de
acordo com os normativos do MAPA. Conter na
embalagem impresso de forma indelével: registro do
fabricante no órgão competente, marca, nome do
fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do lote, data de
fabricação, validade, peso, composição e telefone do
SAC (serviço de atendimento ao consumidor).
Polpa de Goiaba: sem conservantes, acidulante e/ou
agentes químicos, composto líquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas
carnosas, apresentação na forma polpa de fruta
congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de
fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que
mantidos congelados a - 18º C, com validade mínima
de 144 dias a contar da data da entrega, acondicionado
kg
em sacos plásticos atóxicos pesando 100 gramas, e
suas condições e especificações deverão estar de
acordo com os normativos do MAPA. Conter na
embalagem impresso de forma indelével: registro do
fabricante no órgão competente, marca, nome do
fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do lote, data de
fabricação, validade, peso, composição e telefone do
SAC (serviço de atendimento ao consumidor).
Queijo de Coalho: em peça, embalado com filme
plástico com barreira termoencolhível atóxico, limpo,
não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado
vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do
continente ao conteúdo que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem

kg

R$ 11,00

119

R$ 1.304,22

R$ 4,50

733

R$ 3.298,50

R$ 0,99

1625

R$ 1.608,75

R$ 0,99

1051

R$ 1.040,49

287

R$ 4.190,20

R$ 14,60

deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/SEE/SIM e
carimbo de inspeção. Validade mínima de 30 dias a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
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Tomate: fruto de porte médio/grande de boa
qualidade, fresco, e firme, apresentando tamanho
uniforme e apresentar grau de maturação tal, que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não serão aceitos
defeitos graves de natureza fitossanitária, fisiológicas
e mecânicas (físicas), que afetem sua qualidade e
aspecto, com a casca e polpa intactas e firmes.
Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
padrões.
Maracujá fruto fresco, limpo, de boa qualidade, cor,
aroma e sabor característico da espécie/variedade.
Apresentar grau de maturidade adequado de tal
modo que permita suportar a manipulação,
transporte e a conservação para consumo mediato e
imediato. Livre de sujidades larvas e parasitas,
acondicionada em caixa plástica.
Couve-folha com folhas integras, apresentando
tamanho uniforme e que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não serão aceitos defeitos graves de
natureza fitossanitária, fisiológicas e mecânicas
(físicas), que afetem sua qualidade e aspecto.
Deverão estar acondicionadas em caixas plásticas
padrões.
Farinha de mandioca grupo seca, fina, beneficiada,
sub grupo média; classe: branca tipo 1, com umidade
inferios a 13%,, isenta de matéria terrosa, fungos ou
parasitas e fragmentos estranhos. Embalada em
pacotes plásticos de 1 kg, transparentes, resistentes.
A embalagem deverá conter os dados de identificação
e informações nutricionais do produto, contendo
nome e endereço do fabricante, data de fabricação.
Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco)
meses a partir da data de fabricação.

kg

R$ 2,16

585

R$ 1.263,60

kg

R$ 4,50

734

R$ 3.303,00

kg

R$3,16

122

R$ 385,52

kg

R$ 4,83

1386

R$ 6.694,38

 Onde se lê – No item 2.1 no Edital da 11° Regional de Ensino:
O valor global estimado para a presente contratação é de R$ 250. 392,74
LEIA-SE:
O valor global estimado para a presente contratação é de R$ 260.500,05

As demais disposições do edital permanecem inalteradas.
João Pessoa – PB, 18 de dezembro de 2017

